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El municipi prepara un homenatge als veïns del municipi que van lluitar al front d'Aragó

Les Franqueses busca components
de la Columna del Vallès Oriental
Les Franqueses del Vallès

j. v.
L'Ajuntament de les Fran-
queses organitzarà un home-
natge als veïns del municipi
que van formar part de l'ano-
menada Columna del Vallès
Oriental durant la Guerra
Civil i que es farà entre els
dies 2 i 7 del mes vinent amb
diversos actes dins d'una set-
mana dedicada a la recupera-
ció de la memòria històrica.
Per poder retre l'homenatge,
l'Ajuntament ha entrat en
contacte amb una desena de
famílies de les 16 persones
del poble, que, segons la
documentació històrica, es
van allistar a aquesta colum-
na de voluntaris que a princi-
pis de setembre de l'any 1936
van anar al front d'Aragó per
lluitar al costat de l'exèrcit
de la República contra els
rebels franquistes.

L'Ajuntament de les Fran-
queses no ha pogut contactar
encara, però, amb familiars
d'alguns dels allistats i per
això ha fet una crida públi-
ca per poder comunicar-se
amb familiars de Joan Rof
Reverter, Joan Farré Vigo,
Francesc Parra López, Lluís
Valentí Pagès, Joan Planas
Pujades, Teodor Edo Vigo Í
Lluís Pérez Yélamos. Dema-
na als familiars o coneguts
d'aquestes persones que es
posin en contacte amb el

Granollers ja va acollir un homenatge als membres de la Columna del Vallès l'any 2003 a la Sala Tarafa

Servei d'Atenció Ciutadana
al telèfon 93 846 76 76, abans
del 20 d'octubre. La regidora
de Cultura, Teresa Buigues,
explica que es vol celebrar un
acte en què es lliurarà una
placa commemorativa a les
famílies de les persones que
van integrar la columna.

UNS600VALLESANS

Unes 600 persones del Vallès
Oriental van formar part de
la Columna del Vallès Ori-

Homenatge a Companys a Granollers
Granollers

ERC de Granollers va fer divendres el tradicional homenatge
al president Companys en el setantè aniversari del seu afuse-
llament. Unes 60 persones, entre les quals també algunes de
l'entorn d'ICV, es van reunir al monument del pavelló d'es-
ports. El president del Parlament, Ernest Benach, va assistir a
l'acte i va tornar a criticar el fet que el govern espanyol encara
no hagi anul·lat el judici a Companys. El candidat d'ERC ales
municipals, Pep Mur, es va referir a l'exemple del president
Companys com a "gent valenta" i va apuntar que havia decla-
rat l'Estat català o la llei de contractes de conreu de l'any 1934
que es va declarar anticonstitucional. "Us sona?", va dir Mur.

ental, que es va començar a
mobilitzar a finals d'agost
del 1936 Í que va anar al
front després d'un gran
acte de comiat a la ciutat
de Granollers en què molts
comerços van aportar equi-
pament i menjar per als seus
membres. La seva actitud
en el camp de batalla li va
merèixer els elogis del cap de
l'Estat Major de l'exèrcit de
la República, el general Rojo.

L'any 2003 l'entitat Archi-
vo, Guerra y Exilio (AGE) ja

Cicle de cinema al
Centre de Cultura per
la Pau de Granollers

Granollers

El Centre de Cultura per la
Pau de Granollers engega
dijous el cicle de cinema
"Nous Catalans, Nous Cine-
mes" amb la pel·lícula Les
Blues de Sheikhates, un docu-
mental marroquí sobre unes
cantants que denuncien la
falta de llibertats de la dona.
Abans, dimecres, es presen-
tarà el llibre Els marges de
la moral. Una mirada ètica a
l'educació, d'Agnès Boixader
Í Joan Carles Mèlich.

va organitzar un acte d'ho-
menatge a la Sala Tarafa de
Granollers, on es van lliurar
30 plaques a columnistes i
lluitadors republicans de la
comarca Í les seves famílies.
Llavors, la regidora Teresa
Buigues ja va demanar que
els ajuntaments dediques-
sin un carrer dels diversos
municipis a la Columna del
Vallès Oriental per recordar
la lluita d'aquests homes de
la comarca a favor de la lli-
bertat.

Mollet
enderrocarà
els edificis
ruïnosos de La
Tenería

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L'Ajuntament de Mollet farà
enderrocarà els edificis que
estiguin en estat ruïnós al
recinte de l'antiga Tenerla
Moderna Francoespanyola.
Després que en les últimes
setmanes hagi caigut part de
la nau principal de producció
històrica, tal com va publicar
EL 9 NOU en l'edició del 8
d'octubre, la Junta de Govern
Local ha declarat una part
de la vintena d'edificis del
recinte en estat ruïnós.

L'Ajuntament va aconse-
guir una ordre judicial per
inspeccionar el recinte, va
redactar un informe i va
requerir formalment als
propietaris, la immobiliària
Sacresa, per tal que prengués
mesures per frenar el deteri-
orament, netegés el recinte i
entapies els accessos. Sacre-
sa, però, no va poder respon-
dre a la demanda perquè el
jutge que tramita la demanda
de desnonament dels ocu-
pants il·legals del recinte no
H permet accedir-hi.

Ara, segons Garzón,
l'Ajuntament actuarà d'ofici,
enderrocarà les construc-
cions ruïnoses, netejarà i
tancarà les entrades, però,
segons el regidor, no ho
podrà fer, molt probable-
ment, fins a principis de
l'any vinent.
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PREUS ANTICRISI
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Us comuniquem que la nova Oficina Integral de la Seguretat Social

de Granollers, obrirà les portes al públic el proper dimarts, 19

d'octubre a partir de les 9 del matí. En el nou Centre es concentraran

els serveis de les unitats administratives de la Tresoreria General de

la Seguretat Social, de la Unitat de Recaptació Executiva i de l'Institut

Nacional de la Seguretat Social, totes tres ubicades en aquesta població.

Les comunicamos que la nueva Oficina Integral de la Seguridad Social

de Granollers, abrirá las puertas al publico el próximo martes, 19 de oc-

tubre a partir de las 9 de la mañana. En el nuevo Centro se concentrarán

los servidos de las unidades administrativas de la Tesorería General de la

Seguridad Social, de la Unidad de Recaudación Ejecutiva y del Instituto

Nacional de la Seguridad Social, las tres ubicadas en esta población.

www.seg-social.es

Dilluns, 18 d'octubre de 2O1O


